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Ιστορία 

Ο Ν.Ο.Θ ιδρύθηκε το 1931 με αρχικό σκοπό την ενασχόληση με την κωπηλασία. Στα μέσα 

της δεκαετίας του '50 ο Ν.Ο.Θ. συμπεριλαμβάνει στις ναυταθλητικές του δραστηριότητες 

και την ιστιοπλοΐα. Σχεδόν αμέσως διοργανώνει ιστιοπλοϊκούς αγώνες, μετέχει στα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα και σε όλες τις διασυλλογικές συναντήσεις. Ο Όμιλος γρήγορα 

θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια ιστιοπλοϊκά σωματεία με πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

χώρα και όχι μόνο. Επίλεκτοι ιστιοπλόοι του εκπροσωπούν την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες, 

από το 1992 στις Ολυμπιάδες, έχουν κατακτήσει παγκόσμια και πανευρωπαϊκά μετάλλια.  

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός λειτουργίας του τμήματος τριγώνου. 

"Σκοπός λειτουργίας του τμήματος είναι  η διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της 
ιστιοπλοΐας. Επίσης η δημιουργία μεγάλης βάσης αθλητών (μαζικός αθλητισμός), μέσα από 
την οποία να γίνει η ανάδειξη ταλέντων που θα συγκροτήσουν στο μέλλον την αγωνιστική 
ομάδα του Ν.Ο.Θ. Για τους αθλητές το ζητούμενο είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση μέσα 
στον όμιλο και η καλλιέργεια σε σωστή βάση του συναγωνισμού με υγιή κριτήρια." 
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Κατηγορίες Σκαφών Τμήματος 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Μήκος 2.30 m 

 Πλάτος 1.69 m 

Βάρος 35 kg 

Πανί 3.76 m2 

 

 

 

   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

Μήκος 4.20 m 

Βάρος 80 Kg 

Βάρος με εξοπλισμό 
χωρίς πανιά  

100 Kg 

Μήκος Καταρτιού 6.26 m 

Μαίστρα και Φλόκος 13.05 m2 

Μπαλόνι 9 m2 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μήκος 4.23 m 

Πλάτος 1.37 m 

Βάρος 58 Kg 

Laser STD - Πανί  7.06m2 

Laser RDL - Πανί  5.76m2 

Laser 4.7 - Πανί  4.7m2 

Μήκος 4.70 m 
Πλάτος 1.69 m 

Βάρος με εξοπλισμό χωρίς πανιά  120 kg 
Μήκος καταρτιού 6.765 m 
Μαίστρα 9.12 m2 

Φλόκος 3.58 m2 

Μπαλόνι 13 m2 
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ  2018 

Οι αγωνιστικές ομάδες του Τμήματος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου του Ν.Ο.Θ  θα συμμετέχουν 
εκπροσωπώντας την χώρας μας  στους παρακάτω διεθνής αγώνες: 

• Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 470. 
• Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 470. 
• Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Laser 4.7. 
• Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Laser Radial 

 
Οι αγωνιστικές ομάδες του Τμήματος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου του Ν.Ο.Θ  θα συμμετέχουν 
επίσης στα παρακάτω Πανελλήνια πρωταθλήματα: 
 

• Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist 11χρονων. 
• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist. 
• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420. 
• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7. 
• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα - Eurolymp 2018  Laser Rdl. 
• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα - Eurolymp 2018  Laser Std. 
• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα - Eurolymp 2018  470. 

Το τμήμα αναζητά χορηγίες που θα βοηθήσουν τον όμιλο στα σημαντικά αυτά αθλητικά 
γεγονότα προτείνοντας διαφορετικά πακέτα χορηγιών δίνοντας στους μελλοντικούς 
συνεργάτες μας την δυνατότητα να προσαρμόσουν ένα πακέτο χορηγίας που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ 

• Σύνδεση του ονόματος του χορηγού  µε τις αθλητικές αξίες και τα Ολυμπιακά 
ιδεώδη.  

• Προσέλκυση ενδιαφέροντος του κοινού, συνδέοντας το όνομα του χορηγού µε το 
όνομα του ομίλου μας.  

• Τα σκάφη θα φέρουν την επωνυμία του χορηγού.  

• Προβολή της χορηγίας η οποία αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο marketing σε 
πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.  

• Διεύρυνση της αναγνωρισιµότητας του λογότυπού του χορηγού µέσω του 
αθλήματος της Ιστιοπλοΐας. 

• Αξιοποίηση της απήχησης που έχει η εικόνα των αθλητών, ιδιαίτερα σε νέες ηλικίες 
(ιδιότητα role model στη νέα γενιά).  

• Αναφορά του χορηγού στην προσωπική επικοινωνία στις δηλώσεις και σε 
συνεντεύξεις του ομίλου. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου πάνω στον αθλητικό ρουχισμού εντός και εκτός 
θάλασσας. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου στις επίσημες αθλητικές εμφανίσεις.  

• Προβολή του χορηγού στο site (http://www.ncth.gr/) και στην σελίδα facebook  του 
ομίλου. (https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl) 

• Προβολή του χορηγού στις εγκαταστάσεις του ομίλου.  

• Γνωστοποίηση της χορηγίας σε όλα τα μέλη και τους φίλους του ομίλου. 
 

 

 

http://www.ncth.gr/�
https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl�
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια για προβολή του αθλήματος. Πλέον 
δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει ζωντανά τις ιστιοδρομίες, ενώ έχει δοθεί 
έμφαση στην προβολή του αθλήματος μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
Συγκεκριμένα, κυρίως σε χώρες του εξωτερικού, οι αγώνες αναμεταδίδονται ζωντανά από 
μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς και αποτελούν ενότητα των αθλητικών ειδήσεων. Ακόμα, 
η Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ISAF) προβάλει όλες τις αθλητικές διοργανώσεις 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της (http://www.sailing.org/), την οποία επισκέπτονται 
καθημερινά εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου. Παράλληλα, κατά την διάρκεια των 
αγώνων ενημερώνει καθημερινά το διαδικτυακό της κανάλι στο YouTube 
(https://www.youtube.com/user/isafchannel),  με τα νέα και τα κορυφαία στιγμιότυπα της 
ημέρας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sailing.org/�
https://www.youtube.com/user/isafchannel�
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

Στη θάλασσα :  
 
• Σκάφος (εικόνα 1,2,3)  
• Ρουχισμός (εικόνα 3,4)  

          Εικόνα 1 

 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                                                Εικόνα 3 

                     Εικόνα 2 

 

 

 

 

 

 

 

          Εικόνα 4 

                                                                                                                                      Εικόνα 5      
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Στη στεριά :  
 
• Ρουχισμός  (εικόνα 6,7)    

• Σκάφη (εικόνα 8,9)   

•  Μεταφορικά μέσα - Βοηθητικά σκάφη (φουσκωτά) (εικόνα 10, 11) 

 

          

 

 

 

 

                   Εικόνα 6                                                                                                   Εικόνα 7      

 

                    

 

 

 

 

                      Εικόνα 8                                                                          Εικόνα 9                                                                                   

 

 

                   

 

 

 

 

                     Εικόνα 10                                                                                             Εικόνα 11      
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ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ  

Partner - 5000€ 
 

• Λογότυπο του χορηγού σε όλα τα σκάφη της αγωνιστικής ομάδας του τμήματος 
καθώς και σε όλα τα βοηθητικά σκάφη (φουσκωτά) και μεταφορικά μέσα. 

• Προβολή του χορηγού σε διαφημιστικό πανό (backdrop) και σημαία στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου, στο site (http://www.ncth.gr/) και στην σελίδα facebook  
του ομίλου (https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl) την οποία 
ακολουθούν 7.500 φίλοι και μέλη, στο YouTube, σε ιστιοπλοϊκά περιοδικά, στο 
ραδιόφωνο και σε εφημερίδες. 

• Προβολή του χορηγού στην ετήσια έκδοση του περιοδικού του ομίλου "Ενιαύσιος" 
το οποίο διανέμεται σε περισσότερο από 3.000 άτομα. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου πάνω στον αθλητικό ρουχισμό εντός και εκτός θάλασσας, 
στα πανιά, στις θήκες του εξοπλισμού, στα καλύμματα των σκαφών.  

• Εμφάνιση του λογοτύπου στις επίσημες αθλητικές εμφανίσεις των αθλητών του 
τμήματος. 

• Παρουσίαση και βράβευση του χορηγού σε εκδηλώσεις του ομίλου. 

• Γνωστοποίηση της χορηγίας σε όλα τα μέλη και τους φίλους του ομίλου. 

 
Main Sponsor - 3000€ 
 

• Λογότυπο του σε μία κατηγορία σκαφών της αγωνιστικής ομάδας του τμήματος  
καθώς και σε όλα τα βοηθητικά σκάφη (φουσκωτά) και μεταφορικά μέσα. 

• Προβολή του χορηγού σε διαφημιστικό πανό (backdrop) και σημαία στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου, στο site (http://www.ncth.gr/) και στην σελίδα facebook  
του ομίλου (https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl) την οποία 
ακολουθούν 7.500 φίλοι και μέλη, στο YouTube, σε ιστιοπλοϊκά περιοδικά, στο 
ραδιόφωνο και σε εφημερίδες. 

• Προβολή του χορηγού στην ετήσια έκδοση του περιοδικού του ομίλου "Ενιαύσιος" 
το οποίο διανέμεται σε περισσότερο από 3.000 άτομα. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου πάνω στον αθλητικό ρουχισμό εντός και εκτός θάλασσας, 
στα πανιά, στις θήκες του εξοπλισμού, στα καλύμματα των σκαφών.  

• Εμφάνιση του λογοτύπου στις επίσημες αθλητικές εμφανίσεις των αθλητών του 
τμήματος. 

• Παρουσίαση του χορηγού σε εκδηλώσεις του ομίλου. 

• Γνωστοποίηση της χορηγίας σε όλα τα μέλη και τους φίλους του ομίλου. 

 
 

http://www.ncth.gr/�
https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl�
http://www.ncth.gr/�
https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl�
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Supporter - 1500€ 
 

• Λογότυπο του σε μία κατηγορία σκαφών της αγωνιστικής ομάδας του τμήματος. 
 

• Προβολή του χορηγού σε διαφημιστικό πανό (backdrop) και σημαία στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου, στο site (http://www.ncth.gr/) και στην σελίδα facebook  
του ομίλου (https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl) την οποία 
ακολουθούν 7.500 φίλοι και μέλη. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου πάνω στον αθλητικό ρουχισμό εντός και εκτός θάλασσας 
μιας κατηγορίας σκαφών. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου στις επίσημες αθλητικές εμφανίσεις των αθλητών μιας 
κατηγορίας σκαφών. 

• Παρουσίαση του χορηγού σε εκδηλώσεις του ομίλου. 

• Γνωστοποίηση της χορηγίας σε όλα τα μέλη και τους φίλους του ομίλου. 

 

Contributor - 500€ 

• Λογότυπο του σε μία κατηγορία σκαφών της αγωνιστικής ομάδας του τμήματος. 

• Προβολή του χορηγού σε διαφημιστικό πανό (backdrop) στις εγκαταστάσεις του 
ομίλου, στο site (http://www.ncth.gr/) και στην σελίδα facebook  του ομίλου 
(https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl) την οποία 
ακολουθούν 7.500 φίλοι και μέλη. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου στις επίσημες αθλητικές εμφανίσεις των αθλητών μιας 
κατηγορίας σκαφών.  

• Γνωστοποίηση της χορηγίας σε όλα τα μέλη και τους φίλους του ομίλου. 
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ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ  

Main Sponsor - S - 3000€ 
 

• Λογότυπο του χορηγού στο σκάφος του αθλητή. 

•  Προβολή του χορηγού σε διαφημιστικό πανό (backdrop) και σημαία στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου, στο site (http://www.ncth.gr/) και στην σελίδα facebook  
του ομίλου (https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl) την οποία 
ακολουθούν 7.500 φίλοι και μέλη, στο YouTube, σε ιστιοπλοϊκά περιοδικά, στο 
ραδιόφωνο και σε εφημερίδες. 

• Προβολή του χορηγού στην ετήσια έκδοση του περιοδικού του ομίλου "Ενιαύσιος" 
το οποίο διανέμεται σε περισσότερο από 3.000 άτομα. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου πάνω στον αθλητικό ρουχισμό του αθλητή εντός και 
εκτός θάλασσας, στα πανιά, στις θήκες του εξοπλισμού, στα καλύμματα του 
σκάφους του αθλητή. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου στην επίσημη αθλητική εμφάνιση του αθλητή. 

• Παρουσίαση και βράβευση του χορηγού σε εκδηλώσεις του ομίλου. 

• Γνωστοποίηση της χορηγίας σε όλα τα μέλη και τους φίλους του ομίλου. 

 
 
Supporter - S - 1500€ 
 

• Λογότυπο του χορηγού στο σκάφος του αθλητή. 

• Προβολή του χορηγού σε διαφημιστικό πανό (backdrop) και σημαία στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου, στο site (http://www.ncth.gr/) και στην σελίδα facebook  
του ομίλου (https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl) την οποία 
ακολουθούν 7.500 φίλοι και μέλη. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου πάνω στον αθλητικό ρουχισμό του αθλητή εντός και 
εκτός θάλασσας.  

• Εμφάνιση του λογοτύπου στην επίσημη αθλητική εμφάνιση του αθλητή. 

• Παρουσίαση του χορηγού σε εκδηλώσεις του ομίλου. 

• Γνωστοποίηση της χορηγίας σε όλα τα μέλη και τους φίλους του ομίλου. 
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Contributor - S - 500€ 

• Λογότυπο του χορηγού στο σκάφος του αθλητή  

• Προβολή του χορηγού σε διαφημιστικό πανό (backdrop) στις εγκαταστάσεις του 
ομίλου, στο site (http://www.ncth.gr/) και στην σελίδα facebook  του ομίλου 
(https://www.facebook.com/nautical.club.thessaloniki?ref=hl) την οποία 
ακολουθούν 7.500 φίλοι και μέλη. 

• Εμφάνιση του λογοτύπου πάνω στον αθλητικό ρουχισμό του αθλητή εντός και 
εκτός θάλασσας.  

• Εμφάνιση του λογοτύπου στην επίσημη αθλητική εμφάνιση του αθλητή. 

. 

 

 

 

  

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 

nautical@ncth.gr 
+30 2310 414521 
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Την προσπάθειά μας έως τώρα στηρίζουν : 
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